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فــارس قهرمــان رقابــت هــای ژیمناســتیک نونهــاالن و نوجوانــان
کشــور شــد
فارس قهرمان رقابت های ژیمناستیک نونهاالن و نوجوانان کشور ...

گزارشی از هفته هشتم لیگ برتر؛

مثلث باال بدون تغییر ماند
لطف مشهدیها به استقالل و فرار سرخها
تغییــر نکــردن صــدر جــدول بــه لطــف مشــهدیها،
فــرار ســرخابیهای پایتخــت از باخــت ،ناکامــی ســپاهان
و اســتقالل خوزســتان در رســیدن بــه صــدر ،صعــود
ذوبآهــن و اخــراج یــک ســرمربی و  ۴بازیکــن از
مهمتریــن اتفاقــات هفتــه هشــتم لیــگ بــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،هفتــه هشــتم از پانزدهمیــن
دوره رقابتهــای فوتبــال لیــگ برتــر باشــگاههای کشــور
طــی روزهــای پنجشــنبه و جمعــه هفتــه گذشــته بــا
برگــزاری هشــت بــازی پیگیــری شــد و در هفت ـهای کــه
دیدارهایــش تحــت تاثیــر درگذشــت هــادی نــوروزی
کاپیتــان فقیــد پرســپولیس قــرار داشــت ،ســرخابیهای
پایتخــت از شکســت گریختنــد .همچنیــن در میــان
مدعیــان نیمــه بــاالی جــدول تنهــا ذوبآهــن پیــروز شــد
و ســایر تیمهــا از رســیدن بــه بــرد محــروم شــدند.
دیدارهــای ایــن هفتــه ،بــا توقــف بــدون گل اســتقالل
خوزســتان برابــر میهمانــش ملــوان بندرانزلــی آغــاز شــد
تــا شــاگردان آبیپــوش عبــداهلل ویســی از رســیدن موقــت
بــه صدرجــدول محــروم شــوند .البتــه بــا ایــن تســاوی
اســتقالل خوزســتان در رده ســوم و ملــوان در رده ششــم
باقــی ماندنــد.
روز دوم از دیدارهــای هفتــه هشــتم لیــگ برتــر بــا فــرار
اســتقالل از شکســت خــارج از خانــه برابــر پدیــده آغــاز
شــد .در ایــن بــازی کــه اســتقاللیها خیلــی زود دروازه
خــود را بــاز شــده دیدنــد ،در نیمــه دوم و بــا اشــتباه
بازیکــن پدیــده ،شکســت را بــا تســاوی عــوض کردنــد
تــا بــا کســب همیــن یــک امتیــاز صــدر را حفــظ کننــد.
البتــه پدیــده بــا ایــن تســاوی یــک رده در جــدول ســقوط
کــرد و دهــم شــد.
ســپاهان اصفهــان تیــم دوم جــدول ،در روزی که ورزشــگاه
فوالدشــهر تحتالشــعاع بازگشــت محــرم نویدکیــا بــود،
پیــروزی یــک بــر صفــر مقابــل ســیاهجامگان مشــهد
را در نیمــه دوم بــا تســاوی عــوض کــرد تــا تیمهــای
مشــهدی در ایــن هفتــه مانــع تغییــر در صــدر جــدول
شــوند .ایــن نخســتین تســاوی ســیاهجامگان در لیــگ
پانزدهــم بــود .ســپاهان اگــر در ایــن بــازی پیــروزی را
حفــظ میکــرد ،در پایــان هفتــه بــه صدرجــدول لیــگ
میرســید.
دیگــر تیــم اصفهانــی لیــگ ،یعنــی ذوبآهــن در خانــه
ســایپا تهــران بــه پیــروزی یــک بــر صفــر دســت یافــت
تــا ضمــن صعــود بــه رده چهــارم ،از یکســو اختالفــش
بــا  ۳تیــم بــاالی جــدول را کاهــش داده و از ســوی دیگــر
ســایپا را بــه رده پنجــم بفرســتد.
شــگفتی هفتــه را راهآهــن رقــم زد زیــرا در خانــه بــا ۵

گل اســتقالل اهــواز را شکســت داد .ایــن باخــت باعــث
برکنــاری ســیاوش بختیــاریزاده ســرمربی اســتقالل اهــواز
شــد .همچنیــن راهآهــن بــا ایــن بــرد بــه رده یازدهــم یعنی
بــاالی ســر پرســپولیس رســید و اســتقالل اهــواز بــه رده
یــک مانــده بــه آخــر جــدول ســقوط کــرد .در تبریــز تیــم
نفــت تــا آســتانه رســیدن بــه نخســتین پیــروزیاش پیــش
رفــت امــا گسترشــیها بــا جبــران تــک گل خــورده
و تســاوی در ایــن بــازی خانگــی ،شــاگردان علیرضــا
منصوریــان را نــاکام کردنــد .نفــت بــا ایــن تســاوی یــک
پلــه در جــدول صعــود کــرد و بــه رده چهاردهــم رســید امــا

تهرانــی شکســت خانگــی را در  ۵دقیقــه پایانــی مســابقه
بــا تســاوی عــوض کردنــد تــا پنجمیــن شکســت فصــل
را تجربــه نکننــد.
در ایــن روز کــه مراس ـمهای باشــکوهی بــه یــاد هــادی
نــوروزی و ســردار همدانــی شــهید مدافــع حــرم در
ورزشــگاه آزادی برگــزار شــد ،مهــدی طارمــی بــا بازکــردن
دروازه صبــا بــا  ۶گل زده بــه صــدر جــدول گلزنــان لیــگ
صعــود کــرد امــا ایــن گل مانــع ســقوط ایــن تیــم بــه رده
دوازدهــم جــدول نشــد .تیــم علــی دایــی هــم بــا ایــن
تســاوی در رده هشــتم باقــی ماندنــد.

گســترش در رده هفتــم باقــی مانــد.
در یکــی از تقابلهــای جــذاب هفتــه ،دو مربــی خارجــی
بحــرانزده تیمهــای خــود را در اهــواز برابــر هــم بــه
میــدان فرســتادند .در ایــن بــازی پربرخــورد کــه دو
اخراجــی داشــت ،فوالدخوزســتان برتــری یــک بــر صفــر را
در ثانیههــای پایانــی بــا باخــت  ۲بــر یــک عــوض کــرد
تــا قهرمــان لیــگ ســیزدهم ،همچنــان قعرنشــین لیــگ
پانزدهــم باشــد .تراکتورســازی و مربــی پرتغالــیاش بــا
ایــن بــرد موقتــا از بحــران نتیجهگیــری دور شــد و بــه
رده نهــم رســد.
در مهمتریــن و جذابتریــن بــازی هفتــه ،پرســپولیس
کــه در شــوک درگذشــت هــادی نــوروزی قــرار داشــت،
در یــک بــازی پربرخــورد کــه بــا اخــراج علیرضــا
نورمحمــدی کاپیتــان جدیــد پرســپولیس و قاســم دهنــوی
بازیکــن پیشــین ایــن تیــم همــراه شــد ،سرخپوشــان

نتایــج کامــل دیدارهــای هفتــه هشــتم مســابقات لیــگ
برتــر باشــگاههای کشــور ،بــه شــرح زیــر اســت:
* استقالل خوزستان صفر  -ملوان بندرانزلی صفر
* پدیده مشهد یک  -استقالل تهران یک
گلهــا :مهــدی خیــری ( )۳بــرای پدیــده مشــهد -
محمدحســین مرادمنــد ( ۶۰-گل بــه خــودی) بــرای
اســتقالل
* سایپا تهران صفر  -ذوبآهن اصفهان یک
گل :مسعود حسنزاده ( )۱۶برای ذوبآهن
* راهآهن تهران  - ۵استقالل اهواز صفر
گلهــا :ســیدامین منوچهــری ( ،)۱۰مهــرداد محمــدی (۲۴
و  ،)۷۱حســین کریمــی ( )۹۰و بهــار عبــدی ( )۹۰+۳بــرای
را هآهن
* گسترش فوالدتبریز یک  -نفت تهران یک
گلهــا :امیــد نظامیپــور ( )۶۹بــرای گســترش فــوالد -

آلویــز نانــگ ( )۴۶بــرای نفــت تهــران
* سپاهان اصفهان یک  -سیاهجامگان مشهد یک
گلهــا :مهــدی شــریفی ( )۴۵بــرای ســپاهان  -بهــروز
افشــار ( )۵۹بــرای ســیاهجامگان
* فوالد خوزستان یک  -تراکتورسازی تبریز ۲
گلهــا :امیــد خالــدی ( )۶۵بــرای فــوالد  -آگســتو
ســزار ( )۷۱و محمــد ایرانپوریــان ( ۹۰-پنالتــی) بــرای
تراکتورســازی
اخــراج :اســماعیل شــریفات ( )۶۸از فــوالد  -فریــد
بهزادیکریمــی ( )۶۲از تراکتورســازی
* پرسپولیس تهران یک  -صبای قم یک
گلهــا :مهــدی طارمــی ( )۸۵بــرای پرســپولیس  -محمــد
قاضــی ( )۱۹بــرای فــوالد
اخــراج :علیرضــا نورمحمــدی از پرســپولیس  -قاســم
دهنــوی از صبــای قــم
جدول آقای گل:
 ۶گل :مهــدی طارمــی (پرســپولیس) و مهــرداد محمــدی
(راهآهــن)
 ۵گل :امید ابراهیمی (استقالل)
 ۴گل :حسن بیتسعید (استقالل خوزستان)
 ۳گل :ســجاد شــهباززاده (اســتقالل) ،غالمرضــا رضایــی
(ســایپا) ،آرش افشــین (ملــوان) ،داریــوش شــجاعیان
(گســترش فــوالد) و احســان حاجصفی(ســپاهان)
برنامــه کامــل دیدارهــای هفتــه نهــم از مســابقات فوتبــال
لیــگ برتــر باشــگاههای کشــور بــه شــرح زیــر اســت:
سهشنبه  ۲۸ -مهرماه ۱۳۹۴
* ســیاهجامگان مشــهد  -پرســپولیس تهــران ،ســاعت
 ،۱۵ورزشــگاه ثامــن مشــهد
* ملــوان بندرانزلــی  -ســپاهان اصفهــان ،ســاعت ،۱۵:۳۰
ورزشــگاه تختــی انزلــی
* تراکتورســازی تبریــز  -ســایپا تهــران ،ســاعت ،۱۶
ورزشــگاه یــادگار امــام (ره) تبریــز
چهارشنبه  ۲۹ -مهرماه ۱۳۹۴
* صبــای قــم  -فوالدخوزســتان ،ســاعت ،۱۶:۴۵
ورزشــگاه یــادگار امــام (ره) قــم
* نفــت تهــران  -راهآهــن تهــران ،ســاعت ،۱۶:۴۵
ورزشــگاه تختــی تهــران
* ذوبآهــن اصفهــان  -گســترش فــوالد تبریــز ،ســاعت
 ،۱۶:۴۵ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهــان
* اســتقالل تهــران  -اســتقالل خوزســتان ،ســاعت
 ،۱۶:۴۵ورزشــگاه آزادی تهــران
* اســتقالل اهــواز  -پدیــده مشــهد ،ســاعت  ،۱۷ورزشــگاه
تختــی اهواز

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نایب قهرمان شد
در آخریــن روز از رقابتهــای بســکتبال بــا ویلچــر قهرمانــی آســیا و اقیانوســیه ،تیــم
ملــی بســکتبال بــا ویلچــر ایــران بــه عنــوان نایــب قهرمانــی و ...

ورزش امروز

بهداد سلیمی دارنده مدال طالی دسته فوق سنگین وزنه برداری در المپیک لندن گفت:
در رقابتهای قهرمانی جهان در آمریکا در صورت امکان به رکورد شکنی در حرکت یک ضرب نیز
فکر خواهم کرد.

برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱۵؛

تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلوالن در قطر
ملـی پوشـان جانبـاز و معلـول تیـم دو و میدانی برای شـرکت
در رقابتهـای قهرمانـی جهـان دیـروز عـازم قطـر شـدند .بـه
گـزارش خبرگـزاری مهـر ،تیـم ایـران بـا ترکیـب جلیـل
باقـری (اردبیـل) ،سـیامک صالـح فـرج زاده ،مرضیـه صدقـی
(آذربایجـان شـرقی) ،محسـن کائیـدی ،سـجاد محمدیـان
(لرسـتان) سـجاد نیـک پرسـت ،محسـن حسـینیپناه ،عرفان
حسـینی (بوشـهر) ،احسـان جاویـد شـکیب ،علـی محمدیاری
(تهـران) ،رسـول میرشـکاری ،علیاصغر جوانمـردی (فارس)،
علـی امیـدی ،هاشـمیه متقیان (خوزسـتان) ،محمـد خالوندی،
علـی الفت نیا(کرمانشـاه) ،علیرضـا مختاری(اصفهـان) ،پیمان
نصیری(کرمـان) و سـامان پاکباز(کهگیلویـه و بویراحمـد) راهـی ایـن مسـابقات خواهـد شـد.
سرپرسـتی کاروان اعزامـی بـه این مسـابقات بـر عهده علیرضـا صفارزاده اسـت و علی اصغر هـادی زاده نیز به
عنـوان مدیر فنـی در کنار تیـم حضور دارد.
رقابتهـای جهانـی دو و میدانـی قطـر بـا امتیـاز کسـب سـهمیه مسـتقیم بـازی هـای پارالمپیک ریـو از اهمیت
ویـژه ای برخـوردار اسـت و کشـورهای شـرکت کننـده بـا بهتریـن نفرات خود برای کسـب سـهمیه مسـابقات
پارالمپیـک در ایـن رویـداد جهانـی حضـور پیدا مـی کنند.
نمایندگان ایران  ۱۰آبان ماه به میهن بازخواهند گشت.

در جلسه کمیته فنی مطرح شد؛

آن سو
هوملس:

هدف کلوپ به چالش کشیدن منیونایتد ،منسیتی
چلسی و آرسنال است

مدافـع ملیپـوش بورسـیا دورتمونـد شـکی نـدارد کـه یورگن
کلـوپ میتوانـد لیورپـول را به سـوی نوزدهمیـن قهرمانیاش
در سـطح اول فوتبـال باشـگاهی انگلیس سـوق دهد.
بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم ،تیـم فوتبال لیورپـول که یکی
از پرافتخارتریـن تیمهـای انگلیـس به شـمار میرود ،از سـال
 1990تـا کنـون موفـق بـه کسـب عنـوان قهرمانی در سـطح
اول لیـگ باشـگاهی انگلیـس نشـده اسـت ،هرچنـد مدافـع
میانـی بورسـیا دورتموند معتقد اسـت سـرمربی فصل گذشـته
ایـن تیـم میتوانـد لیورپـول را بـه قهرمانی لیگ برتر برسـاند.
متـس هوملـس در تمجیـد از سـرمربی پیشـین خـود اظهـار
داشـت :اعتقـاد راسـخ دارم کـه کلـوپ میتوانـد لیورپـول را بـه قهرمانی لیگ برتـر برسـاند .او پیش از این نشـان داده
کـه بـدون نیـاز به بودجـه زیـاد در نقلوانتقاالت یـا بدون نیاز بـه بازیکنان بـزرگ میتوانـد عناوین قهرمانـی معتبری
را کسـب کنـد.وی افـزود :البتـه در انگلیـس تیمهایـی هسـتند کـه به هنـگام جـذب بازیکـن محدودیت مالـی ندارند،
ولـی کلـوپ در دورتمونـد نشـان داد کـه هـوش کافـی بـرای مبـارزه با چنیـن شـرایطی را دارد .شـاید لیورپـول تحت
هدایـت کلـوپ خیلـی سـریع بـه موفقیت نرسـد ،ولی اطمینـان دارم که به مـرور زمان او ایـن تیم را به موفقیت سـوق
خواهـد داد.هوملـس در پایـان اظهـار داشـت :یورگـن را به خوبی میشناسـم ،او یک برنده اسـت .هـدف طوالنی مدت
کلـوپ تنهـا کسـب سـهمیه حضـور در لیـگ قهرمانـان اروپـا نخواهد بـود ،بلکـه هدفش به چالـش کشـیدن مدعیانی
همچون منچسـتریونایتد ،منچسترسـیتی ،چلسـی و آرسـنال در راه کسـب قهرمانی اسـت و قطع ًا او توانایی انجام این
کار را دارد.کلـوپ کـه بـه تازگـی و با قراردادی سـه سـاله هدایت سرخپوشـان مرسیسـاید را بر عهده گرفته اسـت ،در
نخسـتین آزمونـش بـا لیورپـول از سـاعت  15:15دیـروز به وقـت تهران بـه مصاف تاتنهـامرفت.

آلمانیها هم به فیفا رشوه داده بودند

فدراسیون فوتبال آلمان اعتراف کرد به فیفا پولی پرداخت شده که دلیل آن روشن نیست.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،بـه نقـل از گزارشـی که در اشـپیگل منتشـر شـده ،حـدود  ۹میلیـون یورو برای کسـب
ایـن عنـوان بـه فیفـا پرداخت شـد.این مبلغ از سـوی لوییـز دریفوس مدیرعامـل وقت شـرکت آدیداس ،پرداخت شـد.
دریفـوس ادعـا کـرده ایـن مبلـغ را بـه عنـوان کمک مالـی به فیفـا قرض داده اسـت.
بـا پرداخـت ایـن مبلـغ رای چهـار عضو آسـیایی کمیتـه  ۲۴نفره فیفـا تغییر کـرد و آلمان توانسـت با غلبه بـر آفریقای
جنوبـی ،عنـوان میزبانـی را بـا رای  ۱۱در برابـر  ۱۲مـال خـود کند.اشـپیگل ادعـا کرده مبلـغ پرداخت شـده بیش از ۸
میلیـون یـورو اسـت و فرانتـس بکـن باوئـر و رییـس فعلی فدراسـیون فوتبـال آلمـان وولفگانـگ نیرزباخ از این رشـوه
باخبـر بـوده اند.بـا انتشـار ایـن گـزارش فدراسـیون فوتبال آلمـان اعالم کـرد مبلغی که در سـال  ۲۰۰۵پرداخت شـده،
ربطـی بـه کسـب میزبانـی نداشـت و کمکـی فرهنگـی بـود .ایـن مبلـغ  ۶.۷میلیـون یورویـی در بهـار  ۲۰۰۵بـه فیفا
پرداخـت شـد.این در حالـی اسـت کـه پرونده رسـیدگی بـه دریافت رشـوه از سـوی فیفا بـرای دادن میزبانـی جامهای
جهانـی  ۲۰۱۸و  ۲۰۲۲بـه روسـیه و قطر در دسـت بررسـی اسـت.

یوونتوس ،پردرآمدترین تیم در اروپا

قهرمان فصل گذشته سری  Aباالترین درآمد را بین تمامی تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان اروپا داشته است.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از سـایت فوتبـال ایتالیـا ،یوونتوس فصل گذشـته در فینـال لیـگ قهرمانان اروپـا مقابل
بارسـلونا بـا حسـاب سـه بر یک شکسـت خـورد اما بـا این حـال توانسـت عنـوان پردرآمدترین باشـگاه حاضـر در این
رقابتهـا را کسـب کنـد .درآمـد بیانکونـری از رقابتهـای سـال گذشـته  89.1میلیـون یـورو بـوده که نزدیـک به 30
میلیـون یـورو بیشـتر از بارسـلونا ،قهرمـان ایـن تورنمنت بوده اسـت .کاتاالنهـا درآمدی معـادل  61.27میلیـون یورو
داشـتند .در رقابتهـای فصـل گذشـته لیـگ قهرمانـان اروپا تنها دو تیـم ایتالیایی حضور داشـتند که رم هـم در مرحله
گروهـی حـذف شـد .میـزان درآمـد یوونتوس از ایـن رقابتهـا از نظر تجـاری مربوط به خود باشـگاه میشـود .این در
حالـی اسـت کـه بارسـلونا مجبور اسـت برخـی از درآمدهایـش را با سـایر تیمهای اسـپانیایی تقسـیم کند.
ناپولـی ،دیگـر تیـم ایتالیایـی کـه در رقابتهـای لیـگ اروپـا حضور داشـت و بـه نیمـه نهایی رسـید ،درآمـدی معادل
 12.5میلیـون یـورو داشـت .فیورنتینـا هـم که بـه جمع چهار تیـم پایانی رسـیده بـود 10.5 ،میلیون یورو درآمد داشـته
اسـت .اینتـر و تورینـو هم بـه ترتیـب  6.8و  6.5میلیـون یورو درآمد داشـتند.

تیم وزنهبرداری با ترکیب کامل به مسابقات جهانی آمریکا میرود

در نشســت کمیتــه فنــی فدراســیون وزنــه بــرداری
مقــرر شــد تیــم ایــران بــا ترکیــب هشــت نفــره
راهــی رقابتهــای جهانــی آمریــکا شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر و بــه نقــل از ســایت
فدراســیون وزنهبــرداری ،یــک روز پــس از اتمــام
لیــگ برتــر در هفتــه دوم و رکوردگیــری نهایــی تیم

ایــن جلســه اعــزام تیــم کامــل ( 8وزنــه بــردار) بــه
مســابقات جهانــی آمریــکا و انتخابــی المپیــک ریــو
بــود .تــا حــدودی نیــز ترکیــب  8نفــره تیــم اعزامــی
بــه مســابقات جهانــی مشــخص شــد .حســین
توکلــی در ابتــدای جلســه مختصــر عملکــرد ایــن
نفــرات را بــرای اعضــا توضیــح داد.

ملــی بزرگســاالن در تــاالر وزنهبــرداری ورزشــگاه
آزادی ،دیــروز کمیتــه فنــی بــا اکثریــت اعضــا
تشــکیل جلســه داد.
علــی مــرادی رئیــس فدراســیون وزنهبــرداری،
محمــد نصیــری مشــاور عالــی رئیــس فدراســیون،
محمــد زهتــاب ،نصــراهلل دهنــوی ،مهــدی عطــار
اشــرفی ،عبدالکریــم پورکیــان ،علــی پاکیــزه جــم،
ســجاد انوشــیروانی و حســین توکلــی ،ســید مهــدی
پانــزوان و محســن بیرانونــد کادر فنــی تیــم ملــی
در ایــن جلســه حضــور داشــتند .محــور اصلــی

لیــگ برتــر بــا اســتاندارد جهانــی و حرفـهای دنبــال
شد
اکثریــت اعضــای کمیتــه فنــی بــا توجــه بــه اینکــه
تجربــه حضــور در رقابتهــای بیــن المللــی را در
کارنامــه خــود دارنــد بــه اتفــاق اعــام کردنــد کــه
پخــش مســتقیم رقابتهــای وزنــه بــرداری تاثیــر
عالــی در جامعــه داشــته و عالقمنــدان ایــن رشــته
تمــاس هــای زیــادی بــرای ایــن مهــم بــا مــا
داشــتند کــه مــردم بســیار راضــی هســتند.
وادا بــدون هماهنگــی از ملــی پوشــان

آزمایــش گرفــت
هفتــه پیــش افســران کمیتــه جهانــی ضــد دوپینــگ
(وادا) از ملــی پوشــان حاضــر در اردو آزمایــش
دوپینــگ بــه عمــل آوردنــد .ایــن مســاله تاثیــر
بســیار زیــادی در ســامت بــودن ایــن تیــم دارد
کــه بــدون هیــچ واهم ـهای تســت از ملــی پوشــان
صــورت گرفــت .ایــن پروســه تــا انــدازه زیــادی
بــا موفقیــت در مســابقات جهانــی مســاوی اســت.
مبــارزه بــا دوپینــگ بــه پیشــرفت وزنهبــرداری
کمــک میکنــد و گرفتــن تســت دوپینــگ از
نفــرات حاضــر در لیــگ برتــر بــه صــورت ســفت و
ســخت انجــام مــی شــود تــا آییــن نامــه مســابقات
لیــگ بــه خوبــی بــه اجــرا درآیــد.
مصدومیت محمدپور شوک بزرگی بود
اعضــای کمیتــه فنــی ناراحتــی خــود را بــرای از
دســت دادن یــک مهــره ارزشــمند و مــدال آور
مســابقات جهانــی اعــام کردنــد .ســعید بــا روحیــه
و انگیــزه مثــال زدنــی کار خــود را شــروع کــرد
ولــی در حرکــت آخــر یکضــرب بــا مصدومیــت
مواجــه شــد .محمدپــور بــرای رکوردگیــری در هفتــه
دوم بــه روی تختــه آمــد تــا شایســتگی خــود را بــه
نمایــش بگــذارد.
اولویت باشگاهها اهداف ملی باشد
در ایــن جلســه بــه اهمیــت بــاالی لیــگ برتــر
وزنهبــرداری از ســوی اعضــای کمیتــه فنــی اشــاره
شــد .وقتــی لیــگ بــا ایــن قــدرت و پــر بــار برگــزار
میشــود بایــد باشــگاهها تمــام هــم و غــم خــود
را بــرای موفقیــت تیمهــای ملــی وزنهبــرداری
بــه کار بگیرنــد تــا اســتعدادهای ایــن مــرز و بــوم
بــه شــکوفایی برســند و از دل باشــگاهها بهتریــن
نفــرات بــه ســطح اول وزنــه بــرداری کشــور معرفــی
شــوند.

فارس قهرمان رقابت های ژیمناستیک نونهاالن و نوجوانان کشور شد

فــارس قهرمــان رقابــت هــای ژیمناســتیک نونهــاالن و نوجوانــان کشــور کــه در
آبــادان برگــزار گردیــد ،شــد.به گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان فــارس،
تیــم اســتان فــارس در رقابــت هــای ژیمناســتیک نونهــاالن و نوجوانــان کشــور
در آبــادان ،بــر ســکوی قهرمانــی ایــن رقابــت هــا قــرار گرفــت.
در پایــان ایــن رقابــت هــا تیــم فــارس بــا چهــار مــدال طــا ،دو نقــره و دو برنــز
عنــوان قهرمانــی را از آن خــود کــرد .تیــم آبــادان بــا دو مــدال طــا ،دو نقــره و
ســه برنــز مقــام دومــی ایــن مســابقه هــا را بــه دســت آورد.
تیــم مرکــزی نیــز بــا یــک مــدال طــا ،یــک نقــره و دو برنــز عنــوان ســومی را
کســب کــرد .در پایــان ایــن مســابقه هــا بــه نفــرات و تیــم هــای برتــر جوایــزی
اهــدا شــد.این رقابــت هــا در ســالن ژیمناســتیک مجموعــه ورزشــی کوثــر آبــادان
و در دو رده ســنی نونهــاالن و نوجوانــان برگــزار شــد .در ایــن دوره از مســابقه هــا
 50ورزشــکار در قالــب شــش تیــم بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد.
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تیم ملی بسکتبال با ویلچر
ایران نایب قهرمان شد

در آخریـن روز از رقابتهای بسـکتبال با ویلچـر قهرمانی
آسـیا و اقیانوسـیه ،تیـم ملـی بسـکتبال با ویلچـر ایران
بـه عنوان نایـب قهرمانـی و نشـان نقره این مسـابقات
دسـت پیـدا کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از فدراسـیون
جانبـازان و معلـوالن ،دیـدار فینـال بیـن تیم ملـی ایران
و اسـترالیا برگـزار شـد که نماینـدگان ایـران علیرغم به
نمایـش گذاشـتن یـک بازی خـوب ،با نتیجـه  ۷۸به ۶۰
بـه تیم اسـترالیا که عنـوان قهرمانی جهـان را در پرونده
خـود دارد ،باختنـد و بـا کسـب عنـوان نایـب قهرمانی و
سـهمیه پارالمپیـک ریـو ،بـه میهن باز گشـتند.
دیـدار رده بنـدی نیز بیـن تیم هـای ژاپن و کـره برگزار
شـد و تیـم ژاپـن موفـق شـد بـا نتیجـه  ۸۰بـر  ۵۶بـه
پیـروزی دسـت یافتـه و جایگاه سـوم این مسـابقات را
از آن خـود کند.
تیـم ملی بسـکتبال بـا ویلچـر در مرحله مقدماتـی موفق
بـه شکسـت تیـم هـای مالـزی ،فیلیپیـن ،چیـن تایپه و
عربسـتان شـد و مقابـل اسـترالیا نیز شکسـت خورد.
ملـی پوشـان تیـم بسـکتبال بـا ویلچـر در مرحلـه یـک
هشـتم بـا چیـن روبـرو شـدند و بـا شکسـت ایـن تیم،
دیـدار نیمـه نهایـی را مقابـل کـره برگـزار کردنـد و بـا
غلبـه بـر این تیم ضمـن راهیابی بـه فینال ،سـهمیه خود
بـرای بـازی هـای پارالمپیـک را نیـز مسـجل کردند.
رقابتهای بسـکتبال با ویلچر قهرمانی آسـیا و اقیانوسـیه
با امتیاز کسـب سـهمیه بـازی هـای پارالمپیـک ،۲۰۱۶
از  ۱۸مهـر مـاه بـا حضـور  ۱۲تیـم آغـاز شـد و دیـروز
 ۲۵مهر ماه به کارخود پایان داد.

اسامی نهایی  ۱۲تیم لیگ برتر
والیبال اعالم شد
سـازمان لیگ و الیبال فهرسـت نهایـی  ۱۲تیم حاضر در
بیست و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ایران اعالم شد.
بـه گـزارش خبرگزاری مهر ،مسـابقات والیبـال قهرمانی
باشـگاههای برتـر ایـران در سـال  ۱۳۹۴با نـام یادواره
 ۲۰۰شـهید والیبـال در یـک گـروه مقدماتـی و با حضور
 ۱۲تیـم برگزار میشـود .سـایپا ،بانک سـرمایه ،پیکان،
شـهرداری ارومیـه ،شـهرداری تبریـز ،ثامـن الحجـج
خراسـان ،آلومینیـوم المهـدی هرمـزگان ،متیـن ورامین،
کالـه مازنـدران ،بازرگانی جواهـری ،گوهر کویـر زاهدان
و آرمـان اردکان در ایـن رقابتهـا حضـور دارند.
در ايـن دوره از مسـابقات تيمهـا در قالـب یـک گـروه
بـه صـورت رفت و برگشـت بـا هـم مسـابقه میدهند و
سـپس هشـت تیـم برتر راهـی مرحلـه پلـی آف خواهند
.
شـد
هفتـه نخسـت لیـگ برتـر والیبـال سـاعت  ۱۷روز
چهارشـنبه  ۲۹مهرمـاه در شـهرهای تهـران ،ارومیـه،
اردکان ،گنبـد ،آمـل و تبریـز برگـزار خواهـد شـد کـه
برنامـه آن بـه شـرح زیـر اسـت:
* پیکان تهران  -آلومینیوم المهدی هرمزگان
* شهرداری ارومیه  -بانک سرمایه
* آرمان اردکان  -متین صالحین ورامین
* بازرگانی جواهری  -ثامن الحجج خراسان
* کاله مازندران  -گوهر کویر زاهدان
شهرداری تبریز – سایپا

